
                                                                                                                                          Załącznik nr 4
Projekt umowy Nr ....................../18

zawarta w dniu  ……………………2018 r.  
pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Jana Bosko 5, 08-
300 Sokołów Podlaski wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie po numerem 0000035422, reprezentowanym
przez:
Zbigniew Deja - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,
a
................................. z siedzibą  .................................................................................. wpisanym do KRS pod
nr  ......................., , reprezentowaną przez:
.....................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie konkursu ofert na
remont sanitariatów w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu
„Poprawa  dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz 
POZ w powiecie sokołowskim RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie
6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  (znak sprawy:FZ- 312-   /18) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o 
następującej treści:

§ 1
      1.Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót  budowlanych 
obejmujących ….....
      2.Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ………………..,
2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr …........ do umowy,
3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy winny być wykonane zgodnie ze złożoną ofertą Wyko-
nawcy stanowiącą załącznik nr ….... do umowy, obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej, a
także z wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.
4. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych. Wszystkie materiały dostar-
czone przez Wykonawcę winny być zgodne z normami polskimi, oraz posiadać niezbędne atesty.
5. Wykonawca  oświadcza,  że  przed  złożeniem oferty i  podpisaniem niniejszej  umowy zapoznał  się  z
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiające-
go przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 2

1.Wartość umowy brutto  wynosi:  …………….PLN (słownie:  …………..  złotych)  i  ustalona została  na
podstawie ceny przedstawionej w ofercie złożonej w zapytaniu ofertowym wartość netto wynosi …………..
PLN (słownie: …….. złotych), a podatek VAT w stawce ….%, tj. ………. PLN.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie



koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszel-
kich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpo-
znania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 1. Zamawiający nie przewiduje zapłaty za roboty dodatkowe.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT, wystawioną przez
Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Faktura VAT końcowa będzie płatna w terminie do 30  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pra-
widłowo wystawionej faktury wraz z  protokołem odbioru  robót bez uwag zatwierdzonego przez Zamawia-
jącego.
5.W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwier -
dzonych przy odbiorze, wartość faktury VAT zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w
oparciu o zapisy zamieszczone w niniejszej umowie.
6.Fakturę VAT za prace stanowiącą przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto bankowe wskazane
przez Wykonawcę na fakturze VAT.

§ 3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) przekazanie   placu  budowy i  rozpoczęcie robót: ………………………….…….
2) zakończenie robót:  do …………………………….
2.Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o
którym mowa w  § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 4

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do przestrzegania,  przy wykonywaniu  prac objętych  niniejszą  umową,
wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych.
2. Wykonawca  oświadcza,  że  wszyscy  jego  pracownicy  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania
określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.
3. Wykonawca  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody odniesione przez  osoby trzecie  w wyniku
realizacji robót, o których mowa w §1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.
4. Zamawiający wprowadza obowiązek każdorazowego uzyskania  jego zgody na wybór  instalowanego
sprzętu, urządzeń i materiałów.
5. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność   za  szkody  spowodowane  przez  niego  w wyniku
realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. Wykonawca  zobowiązuje  się  na  własny  koszt  doprowadzić  do  należytego  stanu  
i porządku teren prac w okresie wykonywania przedmiotu umowy i po jego zakończeniu oraz na dzień
odbioru przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  stosowania  i  przestrzegania  norm  prawa  powszechnego  i prawa
miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 7 przy
realizacji przedmiotu umowy.
9. Naruszenie wymogu określonego w ust. 7 skutkować będzie:
a) obowiązkiem  przywrócenia  stanu  środowiska  do  stanu  zgodnego  z  wymogami  na  koszt
wykonawcy,
a) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia.
10. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z  dnia 14 grudnia
2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
11.  Wykonawca  oświadcza,  że  wszystkie  osoby  świadczące  prace  w  imieniu  wykonawcy  w ramach
realizacji niniejszej umowy posiadają prawo do ubezpieczenia, w szczególności i prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac
na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych
zagrożeń,  kwalifikacje  wymagane  przepisami  prawa  dla  prac  lub  obsługi  urządzeń  wymagających
posiadania kwalifikacji dodatkowych.
12. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi  pracami przez osoby
posiadającej aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.



§ 5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na wykonane zamówienie 36 miesięcy (3 lata) licząc od
dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była
wystawiona na okres równy gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 12
miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
2. W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wykonane  roboty,
dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach
ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5.
5. O  wykryciu  usterek  i  wad  przez  Zamawiającego  w  okresie  gwarancji  Zamawiający  zawiadomi
Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.
6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie
Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz  w przypadku narażenia  Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie  wykonywania
robót stanowiących przedmiot umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w wysokości  0,2%  wartości
wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji  jakości,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia  wyznaczonego do usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze lub  w okresie  gwarancji
jakości.
4. W przypadku niewykonania  lub nienależytego wykonania  umowy lub odstąpienia  od umowy przez
Zamawiającego z  przyczyn  leżących po stronie  Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość
ustalonych kar umownych.
8. Okoliczność,  że  Zamawiający  nie  poniósł  szkody  wskutek  opóźnień  Wykonawcy  nie  zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

§ 7
1. Zamawiający wyznacza w charakterze koordynatora:
    - …………………

2. Wykonawca ustanawia:
 kierownika robót w osobie:
………………………,
………………………,
 ………………………,

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

§ 9
Wszelkie  spory  między  Stronami,  których  nie  da  się  rozstrzygnąć  polubownie,  tj.  po  bezskutecznym
upływie  30  dni  od  złożenia  wniosku  o  ugodę  drugiej  Stronie,  wynikłe  w  związku  albo  na  podstawie
niniejszej  umowy,  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  powszechny  miejscowo  właściwy  dla  siedziby



Zamawiającego.

§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                WYKONAWCA:
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